
BESCHRIJVING

VAN DRIE NIEUWE SOORTEN,

BEHOORENDETOT HET GESLACHTVAN HEMIPTERA,

O P L O M U S

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN.

1. OPLOMUSRUBROPIGTÜS.

Opl. brunneus
, fortiter sed spar sim puncfatus , thoracis

marginibus antico et lateralibus cum linea media lon-

gitudinali , scutelli linea semicirculari et apice , ely-

trorum apice nee non abdominis maculis rubris.

Long, 13 millim.

Hab. Mexico.

De grondkleur van het insect is bruin , donkerder aan de

randen en de onderzijde. De kop is sterk met putjes en in-

druksels bezet; de schedel vertoont een rood kolletje ; de sprie-

ten zijn zwart , bij een voorwerp tot het midden van het derde lid^

rood. Het borststuk is met niet digt bijeen staande, tamelijk grove

putjes bezaaid , behalve aan de randen, de middelstreek en twee

gladde plekken achter den voorrand. Al de randen zijn rood,

behalve de basis ; ook is eene regte middelstreep rood. Het
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schildje is nog dunner met putjes bezaaid. Eene halfcirkelvor-

mige streep , loopende van den eenen zijhoek tot den anderen
,

alsmede de spits zijn rood ; in het midden ziet men een zwart

regtstandig streepje. De dekschilden zijn aan den voorrand grof
,

verder op uiterst fijn met putjes bezet; hun buitenzoom,

alsmede de achterrand is rood.

De rand van het abdomen is bij een voorwerp geheel rood
,

bij het andere met vierkante roode vlekken geblokt. Op het

midden van den buik ziet men eene geelroode vlek, beginnende

van den buikdoorn , dien zij oranje kleurt ; in deze vlek staan

drie ronde zwarte vlekjes achter elkander, waarvan het voorste

het kleinste is ; tusschen de oranje vlek en den anus ziet men

nog een rood d warsstreepje. De pooten zijn bij een voorwerp

rood , bij het andere donkerbruin.

s' Rijks Museum te Leyden bezit twee voorwerpen uit Mexico.

2. OPLOMUSHAEMATICÜS.

Opl. tihiis anticis dilatatis , ater , thoracis marginibus

lateralibus rubris , abdominis macula media et altera

transversa ßavis.

Long. 12 miliim.

Hab. Suriname.

Donker paarsachtig zwart, wijdloopig en niet diep gestippeld

met vele geheel gladde plekken. De oogen zijn donkerbruin,

de sprieten zwart ; bij sommige voorwerpen ziet men op den

schedel een klein geel kolletje. De voorrand en de zijden van

het voorborststuk zijn breed geelachtig rood of kersrood gezoomd
,

met dien verstande dat de voorhoeken zwart zijn en een zeer smal

zwart zoompje van daar langs den rooden buitenrand afdaalt.

Bij een voorwerp heeft zich deze roode band door afbrokkeling

in zes vlekken opgelost. Aan wederzijde op het schildje ziet

men even voor de helft van den buitenrand een ingedrukt plekje
,

waar zes of zeven vrij diepe putjes bijeenstaan. De uiterste

buitenrand der dekschilden is grover en digter beslippeld.
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Midden op den buik ziet men eene breede gele vlek , waarin

een of twee kleine ronde zwarte vlekjes ; ook is de buikdoorn

geel. Op de vierde en vijfde geleding ziet men een gelen dwars-

band , breed aan de zijden en zeer smal in het midden. De

pooten zijn boven zwart , onder aan de inplanting bruin ; de

scheenen der voorpooten zijn naar de spits toe verbreed.

Het Museum bezit vier voorwerpen uit Suriname.

3. OPLOMÜSFLAVOGUTTATÜS.

Opl. niger , supra guttis 1 4 sive 1 6 ruhvojlavis , tihiis

anticis dilatatis.

Long. 9 millim.

Hab. Suriname.

Het lijf is , even als bij den vorigen hier en daar met putjes

bezet , die vrij wijd uiteen staan. Op de beide zijlappen van

het kopeinde staan twee oranje vlekken ; op het borststuk zeven

van dezelfde kleur, namelijk 2 aan den voorrand , een lang-

werpige geheel in het midden van het schild , 2 ronde op de

uitstekende hoeken en 2 een weinig daar voor , scheef naar het

midden. De beide basisboeken en de spits van het schildje

zijn oranje, desgelijks eene vlek aan het uiteinde van het

lederachtig gedeelte der dekschilden, alsmede twee op den daar

buiten uitstekenden rand van het abdomen.

Aan de onderzijde draagt de borst vier ronde oranje vlekken
;

de buik eene groote in het midden (in welke een klein rond

zwart vlekje) en aan wederzijde twee vierkante vlekken op den

buitenrand. Ook de buikdoorn is oranjekleurig. Tusschen de twee

laatste vlekken op ring 3 , 4 en 5 ziet men bij beide kunnen ter

wederzijde twee grijsviltige plekken. De pooten zijn zwart ; de

voorscheenen verbreed uitloopende, breeder bij het wijfje dan

bij het mannetje.

Twee voorwerpen uit Suriname op s' Rijks Museum.


